
REPUBLICA MOLDOVA PE CliyBJIHKA MOJUIOBA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PAHOHHLIH COBET 
JIEOBA

D E C I Z I A n r .  2.11

din 25. 02.2021

proiect

or. Leova

„Cu privire la transmiterea 
în proprietate a unor bunuri ”

în conformitate cu art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind 
administraţia publică locală, Legea nr.523 din 16.07.1999 „cu privire la 
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale”, Hotărîrea Guvernului nr. 
901 din 31.12.2015 despre aprobarea Regulamentului „cu privire la modul de 
tansmiterea bunurilor proprietate publică”, şi demersul Direcţiei Cultură Turism 
Tineret şi Sport din subordinea Consiliului raional Leova nr. 15 din 10.02.2021, 
Consiliul raional Leova

D E C I D  E:

1. Se permite Bibliotecii Publice Raionale ”Valeriu Matei” să transmită 
cu titlu gratuit literatură (cărţi) din fondul de rezervă al bibliotecii în număr 
de 449 bucăţi, în sumă de 17205,68 lei (şaptesprezece mii două sute cinci 
lei 68 bani) din proprietatea Bibliotecii Publice Raionale ”Valeriu Matei” or. 
Leova în proprietatea Bibliotecilor din raionul Leova (conform listei).

2. Transmiterea să se efectuieze conform legislaţiei în vigoare, 
Regulamentului „cu privire la modul de tansmiterea bunurilor proprietate 
publică”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015.

3. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama dlui Nicolae 
Priţcan, preşedintele raionului Leova.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Secretarul 
Consiliului raional

/I

Avizat specialist principal

Elena Copoţ



anexa
la decizia nr. 2.11 din 25.02.2021

Lista

Bibliotecilor din raion, care urmeză să primească literatură din rezerva 
Bibliotecii Publice Raionale „Valeriu Matei” Leova

Nd/r Denumirea primăriei, 
bibliotecii

Numărul de 
volume

Suina

1 . Primăria s.Sărata Nouă, 
Biblioteca copii

10x38,32 383,20

2. Primăria s.Cupcui, Biblioteca 
publică

53 x38,32 2030,96

3. Primăria s.Borogani, Biblioteca 
copii

164 x38,32 6284,48

4. Primăria s.Sărăţica Nouă, 
Biblioteca s.Cîmpul Drept

29 x 38,32 1111,28

5 Primăria s.Filipeni, Biblioteca 
copii

56 x 38,32 2145,92

6. Primăria s.Filipeni, Biblioteca 
publică

42x38,32 1609,44

7 Primăria s.Covurlui, Biblioteca 
publică

23 x 38,32 881,36

8. Primăria s.Tomai, Biblioteca 
copii

7x38,32 268,24

9 Primăria s.SarataReseşi, 
Biblioteca publică

65 x 38,32 2490,80

1 0 . TOTAL 449 x 38,32 17205,68

Director BPR /Valentina Naşco/



Şef Direcţie Cultură Turism 

Tineret şi Sport Leova 

D-nei Samoilenco Tatiana

Demers

Prin prezenta, Biblioteca Publică Raională „Valeriu Matei”Leova intervine cu 
rugămintea de a transmite bibliotecilor din raion literatură din proprietatea 
Bibliotecii Publice Raionale Leova conform listei:

Nd/r Denumirea primăriei, 
bibliotecii

Numărul de 
volume

Suma

1 . Primăria s.Sărata Nouă, 
Biblioteca copii

10x38,32 383,20

2. Primăria s.Cupcui, Biblioteca 
publică

53 x 38,32 2030,96

3. Primăria s.Borogani, Biblioteca 
copii

164 x 38,32 6284,48

4. Primăria s.Sărăţica Nouă, 
Biblioteca s.Cîmpul Drept

29x38,32 1111,28

5 Primăria s.Filipeni, Biblioteca 
copii

56 x 38,32 2145,92

6. Primăria s.Filipeni, Biblioteca 
publică

42 x 38,32 1609,44

7 Primăria s.Covurlui, Biblioteca 
publică

23 x 38,32 881,36

8. Primăria s.Tomai, Biblioteca 
copii

7x38,32 268,24

9 Primăria s.SarataReseşi, 
Biblioteca publică

65 x 38,32 2490,80

10. TOTAL 449 x 38,32 17205,68

Director BPR /Valentina Naşco /



NOTĂ INFORMATIVĂ

La proiectul de decizie nr. din 25 februarie 2021

„ Cu privire laltransmiterealiferaturii, bibliotecilor din raion, din fondul de rezervă al 
BiblioteciiRaionale, aflate la balanţa BPR „ V.Matei”subdiviziune a DCTTS Leova.

1. Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului. Condiţiile ce 
au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin implimentarea noilor 
reglementări

Autorul proiectului de decizie nr.----- este DCTTS al Consiliului raional Leova.

Prezentul proiect de decizie „ Cu privire la transmiterea literaturii bibliotecilor din raiondin 
fondul de rezervă al Bibliotecii Raionale”a fost eliberat în baza cererilor primăriilor şi a listelor 
de solicitare. Au fost luată în consideraţie componenta resurselor informaţionale ale BPR şi s-a 
fotărît ca literatura dublată să fie transmisă bibliotecilor din raion, au fost în baza demersurilor 
înaintate de primari şi listta de literatură solicitată pentru fiecare bibliotacă.
2. Principalele prevederi ale proiectului

Prezentul proiect de deciziei „Cu privire la transmiterea literaturii bibliotecilor din raiondin 
fondul de rezervă al Bibliotecii Raionale”, conţine lista demersurilor primariloe şi listele de 
literatură solicitate pentru bibliotecile din raion, cu autorul, denumirea cărţii , anul editării şi 
costul pentru fiecare carte.

3. Fundamentarea economico-fînanciară

Implimentarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli financiare suplimentare 
din bugetul raional.

4. Avizarea şi consolidarea publică a proiectului

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa deciziei a fost plasat 
pe pagina web a Consiliului raional.

5. Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi propunerii 
consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

Şef DCTTS Leova Tatiana SAMOILENCO


